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OMAN (THIRTEENTH MEETING) 

 

 )المادة العاشرة( من االتفاقية: فيما يتعلق بعملية اإلبالغ العام -2
ــة  كفل القوانين والتشريعات الداخلية في السلطنة لجميع المواطنين الحق في ت مخاطـب

ــامة بالكيفية   ــالشاون الع ــل يلة ب ــة مو فيما ل ــات العامة فيما ينوبم  من ممور شخيي السلط
  االطالع، كما يت  نشــر القوانين في الجريدا الرســمية، ويمكن  والشــروط التي يعينما القانون

الشـــــاون  العــدل و  ين والقرارات الوزاريــة بزيــارا الموالع االلكتروني لوزاراعلى القوان
 الموالع اإللكتروني للجمة اإلدارية ذات اليلة.كذلك  و  ،القانونية

وحرـيا من الـسلطنة على تيـسير حـيول الناى على المعلومات، وتمكينم  من ابدا  
ــاتمتم  في يــنع القرار العا  ــمية    (عماننا)  فقد ت  إطالق بوابة ،رميم  ومس وتي بوابة رس

ــلطنة   ــاركة االلكترونية في سـ ــاريع في مجال المشـ ــمن مت  المشـ للخدمات االلكترونية تتضـ
عمان، وتأتي تذه المشـــاريع كمبادرا من الجمات الحكومية إلشـــراك مفراد المجتمع وا خذ  

م  ة وتعمي   وذلك من مجل اتخاذ القرارات اليـابب  ،برميم  في العديد من المواضـيع التي تمـس
ــات الحكومية   ــسـ ــة بالماسـ ــل االجتماعية الخايـ ــتفادا، وتوفير الابمة بقنوات التوايـ االسـ
ــل مع  ــات التوايــ ــول إليما والتفاعل معما، وكذلك منيــ ــميل الويــ المتنوعة بمدف تســ
دـمات   الـخ ا يتعلق ـب ل فيـم اـت ة رما المواطن واالتراـح المســـــاولين الحكوميين التي تعزز متمـي

    (omanportal.gov.om)  بوابة عماننا  الحكومية.
فإن جماز    ،تمكين المجتمع من المســاتمة في اإلبالع عن مفعال الفســاد وفي ســبيل  

ة يتي  ة لـلدوـل ة واإلدارـي الـي ة الـم اـب ـبل من الِ  ىوالشــــــكاوالبالـغات  ـقدي   قنوات لتـعدد من ال  الراـل
لجماز الرالابة المالية واإلدارية  غات بالموالع اإللكتروني  ا فراد، ومنما نافذا الـشكاوى والبال

ة دوـل اكى مو  ،لـل د والـف ر البرـي ة، إلى جـاـن ذكـي وعن طريق تطبيق الجمـاز عبر المواتف اـل
ــلطنة ــور لمقر الجماز مو محد مفرعل المختلفة بمحاف ات السـ ــتقبل الحيث  ،  الحضـ جماز  يسـ

ــكاوى والبالغات المتعلقة بمخالفة الجمات الخاضــعة لرالابتل للقوانين وا ن مة واللواب    الش
ت العامة مو المسـاى بالمال  والقرارات المعمول بما مو اإلتمال مو التقيـير في مدا  الواجبا

يت  بحث ودراســة الشــكاوى والبالغات ولو كانت مجمولة الميــدر بشــرط توفير  والعا ،  
  (sai.gov.om)جماز الرالابة المالية و اإلدارية للدولة  .ق المايدا للشكوى مو البالعالوثاب
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